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Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας με τίτλο «Αναλυτική των Επιχειρήσεων 
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2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτ-
λο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4880 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας με τίτλο «Αναλυτική των Επιχειρήσεων 

και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business 

Analytics and Data Science, MBADS)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και 
τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και 
τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου 
νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (A΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 114008/Β7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2102/ 
31.7.2014, τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με τίτλο: «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και 
Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics 
and Data Science, MBADS)».

12. To απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
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στημίου Μακεδονίας που εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυ-
σης του ΠΜΣ «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη 
των Δεδομένων» (αριθμ. συνεδρίασης 11/28-03-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναλυτική των Επι-
χειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων» του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 01/24-04-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 29/27-04-2018).

15. Το αριθμ. 672/16.06.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

16. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας με τίτλο «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη 
των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data 
Science, MBADS)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί/
επανιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανα-
λυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων 
(Master in Business Analytics and Data Science, MBADS)» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (A΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό 
αντικείμενο της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων και της 
Επιστήμης των Δεδομένων (Business Analytics and Data 
Science) σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης, στε-
λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών 
που να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστικής 
Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Έρευνας  - 
Βελτιστοποίησης, να χειριστούν αποτελεσματικά πο-
λυδιάστατα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data) που 

εισρέουν καθημερινά στους Οργανισμούς (δημόσιους 
και ιδιωτικούς) από πολλαπλές πηγές (συστήματα δια-
χείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαδίκτυο, αισθητήρες, 
πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και τεχνολογία, κοινωνικά 
δίκτυα κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγω-
γή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο γε-
νικότερο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business 
Intelligence) με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
που βρίσκονται στην αιχμή των τριών αντικειμένων του 
κύκλου των Επιστημών των Αποφάσεων (Πληροφοριακά 
Συστήματα, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα). Με τον 
τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι απόφοιτοι του προγράμ-
ματος, που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, θα προωθήσουν την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
συμβάλλοντας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον 
οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη 
των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data 
Science, MBADS)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτά-
της Εκπαίδευσης της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις 
και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό 
λειτουργίας του προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ 
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια 
είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται 
στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι 
το παρακάτω:

Α, Β και Γ εξάμηνο (οριζόντιο μάθημα, διατρέχει και τα 
τρία εξάμηνα με αναλογικό διδακτικό έργο)

ECTS
1.  Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των 

Επιχειρήσεων (Software Tools for Business 
Analytics)

7,5
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα Υποχρεωτικά:

ECTS
2.  Εισαγωγή στη Διαχείριση «Μεγάλων» 

Δεδομένων και Συστημάτων 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Introduction 
to Big Data and Business Intelligence 
Systems)

7,5

3.  Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων I 
(Business Analytics I-Descriptive Analytics 
and Introduction to Predictive Analytics)

7,5

4.  Η Διοικητική Επιστήμη στην Επιχειρησιακή 
Αναλυτική (Business Analytics with 
Management Science models and 
methods - Prescriptive Analytics)

7,5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα Υποχρεωτικά:

ECTS
5.  Εξόρυξη Δεδομένων και προχωρημένες 

τεχνικές Προβλεπτικής Αναλυτικής 
(Advanced Predictive Analytics and Data 
Mining)

7,5

6.  Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων 
(Introduction to Data Management 
methods and techniques )

7,5

7.  8. Δύο Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι 
πίνακα 2 x 7,5

Μαθήματα Επιλογής:

ECTS
1.  Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων I 

(Business Analytics I, Advanced Statistical 
methods and multivariate Analysis)

7,5

2.  Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση 
(Decision Analysis and Optimization) 7,5

3.  Αναλυτική του Μάρκετινγκ και των 
Κοινωνικών Δικτύων (Marketing and Social 
Media Analytics)

7,5

4.  Αναλυτική στη Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση (Financial Management 
Analytics)

7,5

5.  Αναλυτική στη Διαχείριση Λειτουργιών και 
την Εφοδιαστική Αλυσίδα Operations and 
Supply Chain Analytics)

7,5

6.  Αναλυτική του Διαδικτύου (Web and Text 
Analytics) 7,5

7.  Τεχνικές Προσομοίωσης στην Αναλυτική 
των Επιχειρήσεων (Simulation Techniques 
in Business Analytics)

7,5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS
Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης και άλλα οργανωτικά θέματα που άπτονται 

της επιλογής και παράδοσης των μαθημάτων θα γίνει 
με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον 
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ-
τατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατά έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ΟΔΕ και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλ-
λοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις 
ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη 
κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, 
εργαστήρια Η/Υ).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) και την αριθμ. 216772/
Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/2017 Β΄), ο προϋ-
πολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται 
στο ποσό των 164.920 € και αναλύεται σε κατηγορίες 
εσόδων και δαπανών ως εξής:

AΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:
1 Τέλη φοίτησης 140.400,00
2 Άλλη αιτία (Τέλη αίτησης και 

ορκωμοσίας) 2.520,00
3 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 

και κάθε είδους χορηγίες φορέων 
δημόσιου τομέα 22.000,00
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 20.000,00

2 δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (30% 
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και 
5% χορήγηση υποτροφιών από το 
πρόγραμμα) 49.140,00

3 δαπάνες αναλωσίμων 600,00
4 δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-

ντων του Δ.Π.Μ.Σ. 350,00
5 δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 

του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 350,00

6 αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ., αμοιβές έκτακτου διδα-
κτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ, αμοιβές διδασκαλίας προσω-
πικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 40.590,00

7 αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 25.000,00

8 λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πε-
δίου 756,00

9 30% του Ιδρύματος 28.134,00

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Στόχος είναι σημαντικό μέρος της κάλυψης των λει-

τουργικών εξόδων του προγράμματος να στηρίζεται 
σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, τέλη 
φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το 
30% του αρχικού προϋπολογισμού παρακρατείται από 
το Πανεπιστήμιο ενώ ένα επιπλέον ελάχιστο 30% επι-
στρέφεται στους φοιτητές με τη μορφή υποτροφιών (με 
εισοδηματικά κριτήρια). Υπολογίζεται η παροχή επιπλέ-
ον ποσοστού 5% υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις των 
φοιτητών. Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις 
και παροχές καθώς και την εύλογη μέση αμοιβή διδακτι-
κού έργου (που συνίσταται από διδασκαλία, διενέργεια 
εξετάσεων, εκπόνηση θεμάτων, διεξαγωγή φροντιστη-
ρίων, εργαστηρίων και ασκήσεων, διόρθωση γραπτών 
και εργασιών, επίβλεψη εργασιών και οτιδήποτε άλλο 
συνιστά προετοιμασία και παροχή διδακτικού έργου), 
που κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 90 ευρώ (Μέλη ΔΕΠ 
και ειδικοί εξωτερικοί διδάσκοντες), το πρόγραμμα είναι 
βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό σημείο (break 
even) με μέσο κόστος ανά φοιτητή (που δεν λαμβάνει 
υποτροφία, δηλαδή αφορά το 65% εξ αυτών) τις 3.900 
ευρώ για τα τρία εξάμηνα, υπολογίζοντας ένα επιπλέον 
αναμενόμενο εισόδημα από δωρεές, χορηγίες κ.λπ. στο 
ύψος των 22.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι στην πραγμα-

τικότητα, μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων θα λαμβάνει 
υποτροφία, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ολικές 
ή μερικές υποτροφίες και θα κλιμακώνονται ανάλογα 
με τα εισοδηματικά κριτήρια (στην πρώτη κατηγορία 
υποτροφιών) και τις επιδόσεις (στη δεύτερη κατηγορία 
υποτροφιών). Σε κάθε περίπτωση όμως, ως ποσοστό επί 
των συνολικών εσόδων, το 35% θα επιστρέφεται πίσω 
στους φοιτητές με τη μορφή υποτροφιών. Σε ό,τι αφορά 
την υλικοτεχνική υποδομή, όπως προαναφέρθηκε, αυτή 
θα παρέχεται από το Τμήμα ΟΔΕ ενώ προβλέπεται μία 
στιβαρή ετήσια δαπάνη που ανέρχεται κατά μέσο όρο 
στις 20.000 για συντήρηση και κυρίως επέκταση των 
υποδομών το Τμήματος και του Ιδρύματος. Παρατίθε-
ται στη συνέχεια ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός ο 
οποίος προς το παρόν στηρίζεται σε τέλη φοίτησης και 
το παραπάνω εκτιμώμενο ποσό χορηγιών. Είναι χρήσιμο 
να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης του αντικειμένου του 
ΠΜΣ υπάρχει και θα διερευνηθεί σε βάθος η δυνατότητα 
χορήγησης υποτροφιών και χρηματοδότησης δραστη-
ριοτήτων του προγράμματος από σχετικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ανάλυσης 
Δεδομένων και της Πληροφορικής. Εφόσον υπάρχουν 
περισσότερες χορηγίες ανά έτος, κάτι που επιδιώκεται 
ήδη καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, θα υπάρχει και 
αντίστοιχη έκπτωση στα τέλη φοίτησης. Όταν προκύ-
πτουν εναλλακτικές πηγές εσόδων όπως προαναφέρ-
θηκαν (χορηγίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από 
προγράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) 
τότε θα υπάρχει και ανάλογη υποχρεωτική μείωση του 
τέλους φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματο-
δότησης στους φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 4878 (2)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in 

Applied Economics)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
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και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 
και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου 
νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (A΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 5840/20.7.2015 (ΦΕΚ 1668/10.8.2015, 
τ. Β΄) Απόφαση Πρύτανη με θέμα «Έγκριση Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περι-
φερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (MSc in "Applied 
Economics")».

12. To απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 14/23-4-2018 
(θέμα 3ο) της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που εγκρίνει την 
εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικο-
νομικά (Master in "Applied Economics")».

13. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
(Master in “Applied Economics”» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε-
ρειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 01/24-04-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27-4-2018).

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 828/27.2.2014 έγ-
γραφο της Α.ΔΙ.Π. και το με αριθμό πρωτοκόλλου 
4680/12.5.2015 έγγραφο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας από τα οποία προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

16. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία/επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
(Master in Applied Economics)» του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περι-
φερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί/επανιδρύει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικο-
νομικά (Master in Applied Economics)» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι 
η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης 
οικονομικής.

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα 
παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχια-
κών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό 
αντικείμενο της εφαρμοσμένης οικονομικής επιστήμης, 
ώστε να τους προετοιμάσει για μια επιτυχημένη επαγ-
γελματική σταδιοδρομία.

3. Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
• Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και 
ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
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• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης 
μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα 
που σχετίζονται με τις Οικονομικές Επιστήμες.

• Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

• Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της 
διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευ-
νας και των διπλωματικών εργασιών.

4. Καθοδηγητική φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι αφενός να 
εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά 
θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές 
που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευ-
ση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, 
αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δη-
μιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια υπεύθυνη επιστη-
μονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 
ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς 
βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση 
συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in 
Applied Economics)» στις παρακάτω ειδικεύσεις:

Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά,
Β) Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών 

Πόρων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιού-
χοι Οικονομικών Σχολών και σχολών άλλων συναφών 
γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Διεθνών 
Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου. Μετά από απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, στο ΠΜΣ δύ-
νανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχολών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοτα-
γών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών 
σπουδών τους παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο 
του μεταπτυχιακού.

Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προ-
σκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 
καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι 
ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει δύο περιόδους 

διδασκαλίας (χειμερινή και εαρινή) και μία τρίμηνη πε-
ρίοδο (θερινή) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» περιλαμβάνει 
δύο (2) περιόδους διδασκαλίας μαθημάτων και μία (1) 
περίοδο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 
εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
(ECTS), εκ των οποίων τριάντα (30) στα τέσσερα (4) μαθή-
ματα κορμού στην Α΄ περίοδο διδασκαλίας, τριάντα (30) 
στα τέσσερα μαθήματα στη Β΄ περίοδο διδασκαλίας (δύο 
(2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα ειδίκευ-
σης) και δεκαπέντε (15) στη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία που εκπονείται στη θερινή περίοδο.

2. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, και τη Μεταπτυχι-
ακή Διπλωματική Εργασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμ-
ματος.

3. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά 
από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας δύο προαιρετικών μαθημάτων υποβάθρου 
με τίτλο «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» και «Αρ-
χές Οικονομικής Θεωρίας», σε περίπτωση που σημα-
ντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει το 
απαραίτητο υπόβαθρο στην οικονομική Επιστήμη. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι προαιρε-
τική και τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνουν πιστωτικές 
μονάδες και δεν προσμετρούνται στην απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ.

4. Τα μαθήματα κατανέμονται στις ακόλουθες διδακτι-
κές περιόδους ως εξής:

1η Διδακτική Περίοδος:

Μαθήματα Ώρες ECTS
Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων 30 7,5
Χρηματοπιστωτικές Αγορές και 
Τραπεζική 30 7,5

Μακροοικονομικά για Στελέχη 30 7,5
Μικροοικονομικά για Στελέχη 30 7,5
Σύνολο ECTS 30

2η Διδακτική Περίοδος:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ι: ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Διεθνή Χρηματοοικονομικά 30 7,5
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 30 7,5
Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 
παρακάτω ή 1 από τα παρακάτω και 1 
από τα υποχρεωτικά της ειδίκευσης Π)

Ώρες ECTS

Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου 30 7,5
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Διεθνές Εμπόριο 30 7,5
Μοντελοποίηση και Προβλέψεις 
Οικονομικών Σειρών 30 7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών 1 30 7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών 2 30 7,5

Σύνολο ECTS 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και 
των Φυσικών Πόρων 30 7,5

Οικονομικά της Ενέργειας 30 7,5

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 
παρακάτω ή 1 από τα παρακάτω και 1 
από τα υποχρεωτικά της ειδίκευσης I)

Ώρες ECTS

Αξιολόγηση Επενδύσεων 30 7,5

Αγροτική Οικονομική 30 7,5

Agribusiness 30 7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών 3 30 7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών 4 30 7,5

Σύνολο ECTS 30

Θερινή Περίοδος:

ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75

5. Τα μαθήματα μπορούν να αναμορφώνονται ή/και 
τροποποιούνται με απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη λειτουργία και διάρ-
θρωση του Προγράμματος.

6. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ συ-
γκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
των επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και στην 
αγγλική γλώσσα με απόφαση της ΣΕ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριανταπέντε (35) φοιτητές κατ’ έτος σπουδών. 
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων 
θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πε-

ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ διατίθεται η 
υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμε-
τέχουν σε αυτό (αίθουσες, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, 
νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195Α΄), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/
04-08-2017).

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - 
Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και την αριθμ. 216772/Ζ1/2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 4334), ο προϋπολογισμός λει-
τουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 
141.400,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και 
δαπανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Η χρηματοδότηση προέρχεται από:
Τέλη φοίτησης 140.000,00 €
Τέλη ορκωμοσίας 1.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 141.400,00 €

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1.1 Αμοιβές καθηγητών 38.000,00 €
1.2  Αμοιβές Διοικητικού και Τεχνικού 

Προσωπικού 18.000,00 €

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
2.1  Δαπάνες Υποτροφιών (με 

εισοδηματικά κριτήρια και 
κριτήρια επίδοσης)

52.000,00 €

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
3.1  Δαπάνες μετακινήσεων 

εξωτερικού 1.000,00€

3.2  Δαπάνες μετακινήσεις 
εσωτερικού 600,00€
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4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
4.1  Δαπάνες εξοπλισμού και 

λογισμικού 1.000,00 €

4.2 Βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό 
υλικό 500,00 €

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5.1 Δαπάνες αναλωσίμων 880,00 €
6.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
6.1  Δαπάνες δημοσιότητας και 

προβολής 500,00 €

6.2  Δαπάνες οργάνωσης διαλέξεων/
ημερίδων/συνεδρίων 2.100,00 €

7. ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
7.1 30% υπέρ του Ιδρύματος 26.820,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 141.400,00 €

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 το 30% του αρχικού προϋπολογισμού 
παρακρατείται από το πανεπιστήμιο για κάλυψη λει-
τουργικών εξόδων του Ιδρύματος και κυρίως άλλων 
προγραμμάτων χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον 

ποσοστό 35% των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη 
φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών (με εισοδηματικά 
(30%) ή ακαδημαϊκά κριτήρια (5%)). Συνυπολογίζοντας 
τις παραπάνω κρατήσεις και παροχές καθώς και την εύ-
λογη ωριαία αμοιβή των διδασκόντων που ενδεικτικά 
ανέρχεται στα 65 ευρώ/ώρα διδασκαλίας, παρατέθηκε 
στο άρθρο 11 ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός 
με βάση τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 4.000 ευρώ 
για το σύνολο του προγράμματος. Όταν προκύπτουν 
εναλλακτικές πηγές εσόδων όπως προαναφέρθηκαν 
(χορηγίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προ-
γράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και ανάλογη υποχρεωτική μείωση του τέλους 
φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης 
στους φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026680607180008*
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